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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА НОВА ЦРЊА 

-Скупштина општине- 

БРОЈ: II-06-12/21-1 

ДАНА: 23.04.2021.године 

Н О В А  Ц Р Њ А  

 

69.На основу члана 28. Закона o комуналним делатностима („Службени гласник РС“ 

бр.88/2011,104/2016 и 95/2018), и члана 41.Статута општине Нова Црња („Службени лист општине 

Нова Црња „бр.9/08,16/12,16/15 и 2/2019),Скупштина општине Нова Црња на седници одржаној 

дана 23.04.2021.године доноси следеће 

 

ЗАКЉУЧАК  

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ  

НА ИЗМЕНЕ ЦЕНА КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ-САКУПЉАЊЕ ОТПАДА  

ЈКП „8.Август“ Српска Црња 

 

Члан 1. 

 

 Д а ј е  с е  сагласност на Измене цена комуналне услуге-скупљање отпада Јавног Комуналног 

Предузећа „8.Август“ Српска Црња,број II-04-003/2021 ,од 06.04.2021.године. 

 

Члан 2. 

 

 Предлог Ценовника комуналних делатности чини саставни део Закључка. 

 

Члан 3. 

 

Овај Закључак биће објављен у „Службеном листу општине Нова Црња“. 

 

Председник СО 

Ана Марија Лекин 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА НОВА ЦРЊА 

-Скупштина општине- 

БРОЈ: II-06-12/21-2 

ДАНА: 23.04.2021.године 

Н О В А  Ц Р Њ А  

 

 

 

 

 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
 

ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА 

Година XXX Нова Црња 23.04.2021. године Број: 12 
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70.На основу члана 28. Закона o комуналним делатностима („Службени гласник РС“ 

бр.88/2011,104/2016 и 95/2018), и члана 41.Статута општине Нова Црња („Службени лист општине 

Нова Црња „бр.9/08,16/12,16/15 и 2/2019),Скупштина општине Нова Црња на седници одржаној 

дана 23.04.2021.године доноси следеће 

 

ЗАКЉУЧАК  

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ  

НА УВОЂЕЊЕ ЦЕНА УСЛУГЕ-ПРЕВОЗ ТЕРЕТА КАМИОНОМ  

ЈКП „8.Август“ Српска Црња 

 

Члан 1. 

 

 Д а ј е  с е  сагласност на увођење цена услуге-превоз терета камионом Јавног Комуналног 

Предузећа „8.Август“ Српска Црња,број II-04-001/2021 ,од 06.04.2021. године. 

 

Члан 2. 

 

 Предлог Ценовника комуналних делатности чини саставни део Закључка. 

 

Члан 3. 

 

Овај Закључак биће објављен у „Службеном листу општине Нова Црња“. 

 

Председник СО 

Ана Марија Лекин 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА НОВА ЦРЊА 

-Скупштина општине- 

БРОЈ: II-06-12/21-3 

ДАНА: 23.04.2021.године 

Н О В А  Ц Р Њ А  

 

71.На основу члана 28. Закона o комуналним делатностима („Службени гласник РС“ 

бр.88/2011,104/2016 и 95/2018), и члана 41.Статута општине Нова Црња („Службени лист општине 

Нова Црња „бр.9/08,16/12,16/15 и 2/2019),Скупштина општине Нова Црња на седници одржаној 

дана 23.04.2021.године доноси следеће 

 

ЗАКЉУЧАК  

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ  

НА УВОЂЕЊЕ ЦЕНА ПОГРЕБНИХ УСЛУГА  

ЈКП „8.Август“ Српска Црња 

 

Члан 1. 

 

 Д а ј е  с е  сагласност на увођење цена услуге-превоз терета камионом Јавног Комуналног 

Предузећа „8.Август“ Српска Црња,број II-04-00/2021 ,од 06.04.2021. године. 

 

Члан 2. 

 

 Предлог Ценовника комуналних делатности чини саставни део Закључка. 

 

Члан 3. 
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Овај Закључак биће објављен у „Службеном листу општине Нова Црња“. 

 

Председник СО 

Ана Марија Лекин 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА НОВА ЦРЊА 

-Скупштина општине- 

БРОЈ: II-06-12/21-4 

ДАНА: 23.04.2021.године 

Н О В А  Ц Р Њ А  

 

72. На основу члана 42. Закона о туризму („Службени гласник РС“, број 17/19), члана 3. и 4. 

Закона о јавним службама („Службени гласник РС“, број 42/91, 71/94, 79/2005-др. закон, 81/2005-

испр.др.закона, 83/2005-испр.др.закона и 83/2014-др. закон), члана 32.став 1. тачка 8. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“, бр.129/07, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), и 

члана 41. став 1. тачка 11. Статута општине Нова Црња („Службени лист општине Нова Црња“, бр. 

9/2008, 16/2012, 16/2015  2/2019), Скупштина Општине Нова Црња, на седници одржаној дана 

23.04.2021. године, доноси: 

 

О Д Л У К У О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ 

О ОСНИВАЊУ КУЛТУРНО-ТУРИСТИЧКОГ ЦЕНТРА У ОПШТИНИ 

НОВА ЦРЊА 

 

Члан 1. 

 Овом Одлуком врше се измене и допуне Одлуке о оснивању Културно-туристичког центра у 

општини Нова Црња ( у даљем тексту: Одлука), који је основан Одлуком Скупштине општине Нова 

Црња, број II-06-3/09-15 од 12.03.2009.године, којем је Одлуком о изменама и допунама Статута 

културно-туристичког центра „Ђура Јакшић“ коју је дана 12.06.2012. године донео Управни одбор, уз 

сагласност Скупштине општине Нова Црња, број II-06-11/12-25од 14.06.2012.године промењен назив 

у Спортско културно туристички центар „Ђура Јакшић“. Упис у Регистар трговинског суда у 

Зрењанину извршен је Решењем број FI. 26/2009 од 05.05.2009. године, и води се у регистарском 

улошку под бр. 5-179. 

Члан 2. 

 У члану 1. став 1. Одлуке реч „културе“, брише се, а речи „Културно -туристички центар 

Општине Нова Црња“ замењују се речима „Туристичка организација општине Нова Црња“ ( у даљем 

тексту: Туристичка организација). 

  У ставу 2. речи „Културно -туристичког центра Општине Нова Црња“ замењују се речима 

„Туристичке организације општине Нова Црња“. 

 

Члан 3. 

 Речи „Културно-туристички центар“ у наслову Одлуке и у свим наредним члановима Одлуке 

(члановима 2-20) замењују се речима „Туристичка организација општине Нова Црња“. 

 

Члан 4. 

 Члан 3. Одлуке мења се и гласи: 

„Туристичка организација послује под називом „“Туристичка организација општине Нова Црња“ 

Сраћени назив је „ТООНЦ“ 

Седиште Туристичка организација општине Нова Црња је у Српској Црњи, улица Краља Александра 

број 65“. 
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Туристичка организација је правни следбеник установе Спортско културно туристички центар  „Ђура 

Јакшић“ 

Члан 5. 

Члан 4. Одлуке мења се и гласи: 

„Туристичка организација обавља послове: 

 

1) промоције и развоја туризма општине Нова Црња; 

2) координирања активности и сарадње између привредних и других субјеката у туризму који 

непосредно и посредно делују на унапређењу развоја и промоцији туризма и на програмима едукације 

и усавршавања вештина запослених у туризму; 

3) доношења годишњег програма рада и плана промотивних активности у складу са Стратегијским 

маркетинг планом, плановима и програмима ТОС-а; 

4) обезбеђивања и унапређивања информативно-пропагандног материјала којим се промовишу 

туристичке вредности општине Нова Црња (штампане публикације, аудио и видео промотивни 

материјал, он лине средства промоције - интернет презентација, друштвене мреже и пратеће дигиталне 

активности, сувенири, итд.); 

5) прикупљања и објављивања информација о целокупној туристичкој понуди на својој територији, 

као и друге послове од значаја за промоцију туризма; 

6) организовања и учешћа у организацији туристичких, научних, стручних, спортских, културних и 

других скупова и манифестација; 

7) организовања туристичко-информативних центара (за прихват туриста, пружање бесплатних 

информација туристима, прикупљање података за потребе информисања туриста, упознавање туриста 

са квалитетом туристичке понуде, упознавање надлежних органа са притужбама туриста и др.); 

8) управљача туристичког простора; 

9) посредовања у пружању услуга у домаћој радиности и сеоском туристичком домаћинству; 

10) подстицања реализације програма изградње туристичке инфраструктуре и уређења простора; 

11) израде, учешћа у изради, као и реализације домаћих и међународних пројеката из области туризма; 

12) припреме и прикупљања података, састављање упитника, анализа и других информација; 

13) у вези са обављањем привредне делатности, као и друге активности у складу са законом, 

оснивачким актом и статутом.“ 

Члан 6. 

Члан 5. Одлуке мења се и гласи: 

 

„У циљу извршења послова из члана 5. ове одлуке, делатности Туристичке организације су:  

18.12 Остало штампање;  

18.20 Умножавање снимњених записа 

47.25 Трговина на мало пићима у специјализованим продавницама (локална вина);  

47.51 Трговина на мало текстилом у специјализованим продавницама 

47.63 Трговина на мало музичким и видео записима у специјализованим продавницама 

47.65 Трговина на мало играма и играчкама у специјализованим продавницама 

47.71 Трговина на мало одећом у специјализованим продавницама 

47.78 Остала трговина на мало новим производима у специјализованим; продавницама - продаја на 

мало сувенира, рукотворина;  

47.99 Остала трговина на мало изван продавница 

49.39 Остали превоз путника у копненом саобраћају;  

55.10 Хотели и сличан смештај;  

55.20 Одмаралишта и слични објекти за краћи боравак- смештај у сеоским кућама, брвнарама, 

бунгаловима, апартманима и слично;  

55.30 Делатност кампова, ауто-кампова и кампова за туристичке приколице 

55.90 Остали смештај 

56.10 Делатност ресторана и покретних угоститељских објеката;  

56.21 Кетеринг;  

56.29 Остале услуге припремања и послуживања хране 

56.30 Услуге припремања и послуживања пића 
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58.11 Издавање књига - издавање књига, брошура, проспеката, летака и сличних публикација ;  

58.12 Издавање именика и адресара;  

58.13 Издавање новина;  

58.14 Издавање часописа и периодичних издања;  

58.19 Остала издавачка делатност- издавање (укључујући он-лине) каталога, фотографија, 

разгледница, постера, рекламног материјала и осталог штампаног материјала;  

59.20 Снимање и издавање звучних записа и музике 

63.99 Информационе услужне делатности на другом месту непоменуте 

70.21 Делатност комуникација и односа са јавношћу 

73.11 Делатност рекламних агенција 

73.12 Медијско представљање;  

79.11 Делатност путничких агенција 

79.12 Делатност туроператера 

79.90 Остале услуге резервације и делатности повезаних с њима;  

82.19 Фотокопрање, припремање докумената и друга специјализована канцеларијска подршка;  

82.20 Делатност позивних центара 

82.30 Организовање састанака и сајмова- обухвата организацију, промоцију или вођење послова 

приликом одржавања сајмова, конгреса и састанака;  

84.13 Уређење пословања и допринос успешнијем пословању у области економије;  

90.01 Извођачка делатност  

90.02 Друге уметничке делатности у оквиру извођачке уметности  

90.03 Уметничко стваралаштво 

90.04 Рад уметничких установа 

91.03 Заштита и одржавање непокретних културних добара, културно-историјских локација, зграда и 

сличних туристичких споменика  

93.19 Остале спортске делатности- активности повезане са промоцијом спортских догађаја;  

93.21 Делатност забавних и тематских паркова 

93.29 Остале забавне и рекреативне делатности  

 

Туристичка организација може извршити промену делатности уз сагласност Оснивача“. 

 

Члан 7. 

У члану 6. после става 1. додаје се нови став 2. који гласи: 

 

„Туристичка организација може престати са радом одлуком Оснивача, у случајевима предвиђеним 

Законом о јавним службама“. 

 

Досадашњи став 2. постаје став 3. 

 

Члан 8. 

Члан 8. Одлуке мења се и гласи: 

“Директора Туристичке организације именује и разрешава оснивач на основу претходно спроведеног 

јавног конкурса, на период од четири године и може бити поново именован.  

Јавни конкурс из става 1. овог члана расписује и спроводи Управни одбор Туристичке организације.  

 

За директора Туристичке организације може бити именовано лице које испуњава следеће услове:  

1)стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким 

струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или 

специјалистичким студијама на факултету; 

2) радно искуство од четири године, од чега најмање две године на руководећим пословима; 

3) активно знање најмање једног страног језика. 

 

Оснивач може до именовања директора именовати вршиоца дужности директора.  
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Вршилац дужности директора може ту функцију да обавља до именовања директора, а најдуже годину 

дана од дана именовања за вршиоца дужности.  

Вршилац дужности директора има сва права, дужности и одговорности директора.  

Услови и поступак за именовање директора утврђују се Статутом.” 

 

Члан 9. 

Члан 9. Одлуке мења се и гласи: 

 

 „Мандат директора Туристичке организације престаје истеком периода на који је именован, 

оставком или разрешењем.  

 Директор се разрешава пре истека периода на који је именован уколико:  

 

1. се утврди да је, због нестручног, несавесног обављаљања дужности и поступања супротног пажњи 

доброг привредника и пропуста у доношењу и извршавању одлука и организовању послова у 

Туристичкој организацији, дошло до знатног одступања од остваривања основног циља пословања, 

односно плана рада;  

2. се утврди да делује на штету Туристичке организације, кршењем директорских дужности, 

несавесним понашањем или на други начин;  

3. у току трајања мандата буде првоснажно осуђен на условну или безусловну казну затвора;  

4. не извршава одлуке Управног и Надзорног одбора;  

5. у другим случајевима прописаним законом.  

 

Поступак и разрешење директора Туристичке организације покреће Скупштина општине Нова 

Црња по својој иницијативи или на иницијативу Управног одбора Туристичке организације.“ 

 

Члан 10. 

Члан 10. Одлуке мења се и гласи: 

 

 „Директор Туристичке организације:  

1. представља и заступа Туристичку организацију;  

2. организује и руководи радом Туристичке организације;  

3. извршава одлуке Управног одбора и предузима мере за њихово спровођење;  

4. стара се о законитости рада Туристичке организације;  

5. предлаже годишњи програм рада и финансијски план;  

6. предлаже акте које доноси Управни одбор;  

7. подноси извештај о пословању и годишњи обрачун;  

8. доноси правилник о организацији и систематизацији послова;  

9. одговара за коришћење и располагање имовином; 

10. врши и друге послове утврђене законом и Статутом Туристичке организације.  

 

Директор за свој рад одговара Управном одбору и оснивачу“. 

 

Члан 11. 

Члан 11. Одлуке мења се и гласи: 

 

 „Управни одбор Туристичке организације има председника и четири члана.  

Мандат председника и чланова Управног одбора је четири године. 

 У Управни одбор именују се по један представник оснивача и представник запослених, а остали 

чланови Управног одбора именују се из реда научних и стручних лица из области туризма, као и 

привредних субјеката и других организација које обављају делатност из области туризма.  

Мандат председнику и члановима Управног одбора престаје истеком периода на који су 

именовани, оставком или разрешењем.“ 
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Члан 12. 

После члана 11. додаје се члан 11а, који гласи: 

 

Управни одбор Туристичке организације:  

1. доноси статут Туристичке организације;  

2. доноси пословник о свом раду;  

3. доноси годишњи програм рада Туристичке организације и план промотивних активности у складу 

са Стратегијским маркетинг планом, плановима и програмима ТОС-а;  

4. доноси годишње програме туристичке информативно-пропагандне делатности;  

5. усваја финансијски план;  

6. усваја годишњи извештај о пословању и завршни рачун;  

7. доноси одлуку о цени услуга, уз сагласност оснивача; 

8. доноси одлуке о статусним променама у складу са законом; 

9. расписује конкурс за избор и именовање директора;  

10. утврђује предлог кандидата за директора и доставља предлог Оснивачу у року утврђеном законом;  

11. закључује уговор о раду са директором у складу са законом којим се уређују радни односи;  

12. подноси оснивачу иницијативу за разрешење директора пре истека мандата ако се стекну услови 

за то;  

13. одлучује о промени назива, седишта и делатности;  

14. обавља и друге послове утврђене законом, актима града и Статутом Туристичке организације.  

 

Акта из става 1. тачке 1, 3, 5, 6, 7, 8, и 13. овог члана доносе се уз сагласност Оснивача. 

Туристичка организација је дужна да годишњи програм рада и план промотивних активности 

из става 1. тачка 3) овог члана, пре њиховог усвајања, достави ТОС-у на прибављање претходне 

сагласности у делу плана промотивних активности, у складу са Законом. 
 

Члан 13. 

Члан 12. Одлуке мења се и гласи: 

 

 „Надзорни одбор има председника и два члана од којих је један председник.  

 Мандат председника и чланова Надзорног одбора је четири године.  

 У Надзорни одбор именују се по један представник оснивача, представник из реда запослених 

и представник из реда научних и стручних лица из области туризма, као и привредних субјеката и 

других организација које обављају делатност из области туризма.  

Мандат председнику и члановима Надзорног одбора престаје истеком периода на који су 

именовани, оставком или разрешењем.“ 

 

Члан 14. 

После члана 12. додаје се члан 12а, који гласи: 

 

„Надзорни одбор Туристичке организације:  

 

1. врши надзор над пословањем Туристичке организације;  

2. прегледа извештај о пословању и завршни рачун Туристичке организације и утврђује да ли су 

сачињени у складу са прописима;  

3. доноси пословник о свом раду;  

4. о резултатима надзора обавештава Директора и Управни одбор; 

5. врши и друге послове у складу са Законом и Статутом.“ 

 

Члан 15. 

Члан 14. мења се и гласи: 

 

Скупштина општине Нова Црња, у складу са законом: 
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1. Доноси акт о оснивању; 

2. Даје сагласност на Статут; 

3. Даје сагласност на статусне промене; 

4. Даје сагласност на програм рада; 

5. Разматра и усваја годишње извештаје о раду; 

6. Именује и разрешава директора; 

7. Именује и разрешава чланове Управног и Надзорног одбора; 

8. Даје сагласност на Одлуку о ценама услуга; 

9. Врши надзор над наменским коришћењем средстава и друга права и обавезе у складу са 

законом и Статутом општине Нова Црња; 

 

Туристичка организација подноси извештај о пословању Скупштини Општине Нова Црња 

најмање једанпут годишње. 

Члан 16. 

Члан 15. мења се и гласи: 

Општинско веће Општине Нова Црња даје сагласност на: 

1. Правилник о организацији и систематизацији послова Туристичке организације; 

2. Програме туристичке информативно-пропагандне делатности; 

3. Друге Одлуке Туристичке организације, у складу са Законом, овом Одлуком и Статутом 

Туристичке организације.  

 

Члан 17. 

Члан 17. Одлуке мења се и гласи: 

“У погледу права, обавеза и одговорности запослених у туристичкој организацији, примењују 

се прописи којима се уређује област запослених у јавним службама.” 

 

Члан 18. 

Органи управљања Културно-туристичког центра настављају да врше функције у Туристичкој 

организацији до истека периода на који су именовани, односно до разрешења од стране оснивача. 

Органи туристичке организације дужни су да у року од 30 дана од ступања на снагу ове одлуке 

ускладе Статут и друге опште акте са одредбама ове одлуке и да изврше одговарајуће измене у судском 

регистру. 

Члан 19. 

У осталим деловима Одлука остаје непромењена. 

 

Члан 20. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу Општине Нова 

Црња ". 

Председник Скупштине 

Ана Марија Лекин 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА НОВА ЦРЊА 

-Скупштина општине- 

БРОЈ: II-06-12/21-5 

ДАНА: 23.04.2021.године 

Н О В А  Ц Р Њ А  

             

73.На основу члана 42. Закона о туризму („Службени гласник РС“, број 17/19), члана 20. Закона 

о јавним службама („Службени гласник РС“, број 42/91, 71/94, 79/2005-др. закон, 81/2005-

испр.др.закона, 83/2005-испр.др.закона и 83/2014-др. закон), члана 32.став 1. тачка 8. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“, бр.129/07, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), и 
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члана 41. став 1. тачка 13. Статута општине Нова Црња („Службени лист општине Нова Црња“, бр. 

9/2008, 16/2012, 16/2015  2/2019), Скупштина Општине Нова Црња, на седници одржаној дана 

23.04.2021. године, доноси: 

 

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА 

ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА 

                                                                       I 

               За чланове Управног одбора Туристичке организације општине Нова Црња, именују се: 

1.Лука Опачић  

2.Ана Марија Лекин 

3.Дејан Панић 

4.Дејан Рис и  

5.Сава Обрадовић 

                                                                      II 

             Мандат чланова Управног одбора траје четири године. 

                                                                     III 

             Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине Нова 

Црња“. 

                                                                                                                                                                                                                        

Председник СО  

                                                                                                                    Ана Марија Лекин 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА НОВА ЦРЊА 

-Скупштина општине- 

БРОЈ: II-06-12/21-6 

ДАНА: 23.04.2021.године 

Н О В А  Ц Р Њ А  

 

           74. На основу члана 42. Закона о туризму („Службени гласник РС“, број 17/19), члана 20. Закона 

о јавним службама („Службени гласник РС“, број 42/91, 71/94, 79/2005-др. закон, 81/2005-

испр.др.закона, 83/2005-испр.др.закона и 83/2014-др. закон), члана 32.став 1. тачка 8. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“, бр.129/07, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), и 

члана 41. став 1. тачка 13. Статута општине Нова Црња („Службени лист општине Нова Црња“, бр. 

9/2008, 16/2012, 16/2015  2/2019), Скупштина Општине Нова Црња, на седници одржаној дана 

23.04.2021. године, доноси: 

 

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА 

 

                                                                       I 

               За чланове Надзорног одбора Туристичке организације општине Нова Црња, именују се: 

1.Драган Даничић 

2.Гордана Тодоров и  

3.Ивана Савин. 

                                                                      II 

             Мандат чланова Надзорног одбора траје четири године. 

                                                                     III 

             Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине Нова 

Црња“. 

                                                                                                          

                                                                                                                         Председник СО  

                                                                                                                    Ана Марија Лекин 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА НОВА ЦРЊА 

-Скупштина општине- 

БРОЈ: II-06-12/21-7 

ДАНА: 23.04.2021.године 

Н О В А  Ц Р Њ А  

 

            75.На основу члана 42. Закона о туризму („Службени гласник РС“, број 17/19), члана 18. Закона 

о јавним службама („Службени гласник РС“, број 42/91, 71/94, 79/2005-др. закон, 81/2005-

испр.др.закона, 83/2005-испр.др.закона и 83/2014-др. закон), члана 32.став 1. тачка 8. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“, бр.129/07, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), и 

члана 41. став 1. тачка 13. Статута општине Нова Црња („Службени лист општине Нова Црња“, бр. 

9/2008, 16/2012, 16/2015  2/2019), Скупштина Општине Нова Црња, на седници одржаној дана 

23.04.2021. године, доноси: 

 

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ В.Д .ДИРЕКТОРА  

ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА 

 

Члан 1. 

ТОЛЧИН НИКОЛА из Српске Црње именује се за в.д. директора Туристичке 

Организације општине Нова Црња. 

 

                                                                                  Члан 2. 

                Лице именовано у члану 1.врши дужност в.д.директора до именовања директора, а најдуже 

годину дана од дана именовања за вршиоца дужности.  

 

                                                                                     Члан 3. 

               Ово решење објавиће се у „Службеном листу општине Нова Црња“ 

                                                                                                                                                 

                                                                                                                         Председник СО  

                                                                                                                    Ана Марија Лекин 
 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА НОВА ЦРЊА 

-Скупштина општине- 

БРОЈ: II-06-12/21-8 

ДАНА: 23.04.2021.године 

Н О В А  Ц Р Њ А  

 

76.На основу члана.36. Закона о локалној самоуправи(«Сл.гласник РС»бр 129/07 и 83/14 ) и 

члана 95 Пословника СО Нова Црња ( "Службени лист општине Нова Црња" број 9/19) , Скупштина 

општине Нова Црња, на седници одржаној дана 23.04.2021.  доноси  

 

Р Е Ш Е Њ Е  

 О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА O  ИЗБОРУ  ПРЕДСЕДНИКА ,ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА И 

ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ 

 

I 
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У Решењу о избору председника ,заменика председника и чланова Комисије за родну 

равноправност бр.II-06-02/21-6 од 03.02.2021 („Сл.лист општине Нова Црња“ бр.3/2021 од 

03.02.2021г). мења се и гласи: 

 

4,АТИЛА БАЧИК,за члана. 

 

II 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у“ Службеном листу Општине 

Нова Црња. 

 

Председни Скупштине општине 

Ана Марија Лекин 

 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА НОВА ЦРЊА 

-Скупштина општине- 

БРОЈ: II-06-12/21-9 

ДАНА: 23.04.2021.године 

Н О В А  Ц Р Њ А  

 

77.На основу члана.36. Закона о локалној самоуправи(«Сл.гласник РС»бр 129/07 и 83/14 ) и 

члана 95 Пословника СО Нова Црња ( "Службени лист општине Нова Црња" број 9/19) , Скупштина 

општине Нова Црња, на седници одржаној дана 23.04.2021 . године , доноси  

 

Р Е Ш Е Њ Е  

 О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА   О ИМЕНОВАЊУ ДРУГОСТЕПЕНЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ 

ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА У ОПШТИНИ 

НОВА ЦРЊА 

 

I 

 

У Решењу о именовању другостепене изборне комисије  за спровођење избора за чланове 

савета месних заједница у општини Нова Црња бр.II -1-06-15/20-15 од 14.10.2020 г. („Сл.лист 

општине Нова Црња“бр.22/2020 од 15.10.2020г. у чл.I.тачка 4. мења се и гласи: 

 

4,ИВАНИЋ СЛАЂАНА,за члана. 

 

II 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у“ Службеном листу Општине 

Нова Црња. 

 

 

Председни Скупштине општине 

Ана Марија Лекин 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА НОВА ЦРЊА 

Председник општине 

БРОЈ: I-464-10/21 

ДАНА: 19.04.2021. године 

Н О В А  Ц Р Њ А 

78.На основу чл. 44. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07, 83/14-

др.закон, 101/16-др.закон и 47/18), члана 19. став 2. Закона о јавној својини („Службени гласник РС“ 

број 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - др. закон, 108/2016, 113/2017, 95/2018 и 153/2020), члана 

33. став 2. тачка 4. и члану 35. став 2. Одлуке о прибављању, располагању, управљању и коришћењу 

ствари у јавној својини општине Нова Црња („Сл. лист Општине Нова Црња“ бр. 9/21), члана 58. став 

1. тачка 10. Статута Општине Нова Црња („Сл. лист Општине Нова Црња“ бр. 9/08, 16/12, 16/15 и 2/19), 

Председник општине Нова Црња, дана 19.04.2021. године, доноси: 

О Д Л У К У 

о давању на коришћење непокретности 

 

Члан 1. 

 Дајe се на одржавање, управљање и коришћење Основној школи „Станко Крстин“, Радојево, 

ул. Карађорђева бр. 8 ( у даљем тексту: Корисник)  просторија у објекту изграђеном на парцели бр. 

1/2, уписаној у лист непокретности број 1512 к.о. Радојево, у јавној својини Општине Нова Црња, на 

неодређено време, без накнаде. 

 Просторија која је предмет коришћења је површине 200 м2 и налази се гледано са улице са 

десне стране, а улаз у просторију је из дворишта. 

 

Члан 2. 

 Корисник је дужан да предмет коришћења користи на начин којим се обезбеђује ефикасно 

вршење његових права и дужности, као и рационално коришћење и очување предмета коришћења. 

 

 Корисник се обавезује  да предузме све потребне мере на одржавању, управљању и коришћењу 

предметне непокретности у складу са природом и наменом исте,  ради обезбеђивања остваривања 

права утврђених законом и остваривања другог законом утврђеног интереса у области образовања и 

физичке културе. 

Члан 3. 

 Давање на коришћење непокретности из члана  1. ове Одлуке не може се уписати у јавну књигу 

о непокретностима и правима на њима. 

Корисник непокретности нема право да непокретност из члана  1. ове Одлуке да другоме на коришћење 

и у закуп. 

Члан 4. 

 Овлашћује се Председник Општине да са корисником непокретности закључи уговор о давању 

на коришћење непокретности из члана 1. ове Одлуке. 

 

Члан 5. 

 Одлуку објавити у „Службеном листу Општине Нова Црња“. 

Председник општине 

Владимир Бракус 
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О б р а з л о ж е њ е 

 

 ПРАВНИ ОСНОВ за доношење ове Одлуке је у члану 19. став 2. Закона о јавној својини 

(„Службени гласник РС“ број 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - др. закон, 108/2016, 113/2017, 

95/2018 и 153/2020) у којем се наводи да се ствари у јавној својини могу дати на  коришћење и другим 

правним лицима на начин предвиђен законом, члану 33. став 2. тачка 4. Одлуке о прибављању, 

располагању, управљању и коришћењу ствари у јавној својини општине Нова Црња („Сл. лист 

Општине Нова Црња“ бр. 9/21), којим је прописано да су корисници ствари у јавној својини, између 

осталих, и  установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна Покрајина и Општина на основу 

уговора о давању на коришћење, у члану 35. став 2. Одлуке, којом је прописано да одлуку о давању на 

коришћење непокретности корисницима из члана 33.ове Одлуке доноси Председник општине, члану 

58. став 1. тачка 10. Статута Општине Нова Црња („Сл. лист Општине Нова Црња“ бр. 9/08, 16/12, 

16/15 и 2/19), којим је прописано да Председник општине одлучује о давању у закуп, односно на 

коришћење непокретности у јавној својини Општине, у складу са законом и прописом Општине. 

 Просторија која је предмет давања на коришћење налази се у објекту изграђеном на парцели 

бр. 1/2, уписаној у лист непокретности број 1512 к.о. Радојево, у јавној својини Општине Нова Црња, 

у непосредној близини зграде основног образовања, Основне школе „Станко Крстин“, Радојево. 

Намена просторије је фискултурна сала, која се користи у ту сврху дуги низ година.  

 Укупна површина објекта у чијем саставу се налази предметна просторија је 317 м2, а  

фискултурна сала се налази на површини од 200 м2. Просторија која је предмет коришћења налази се 

гледано са улице са десне стране, а улаз у просторију је из дворишта. 

 

 Основна школа „Станко Крстин“, Радојево, ул. Карађорђева бр. 8 се обратила Општини Нова 

Црња захтевом за регулисање правног односа у вези фискултурне сале у којој се одвија наставни 

програм физичке културе.  

 У захтеву се наводи да је Правилником о критеријумима и стандардима за финансирање 

установе која обавља делатност основног образовања и васпитања ( „Сл.гласник РС“, бр. 73/2016, 

45/2018, 106/2020 и 115/2020), у члану 14 и 15 прописано да се број помоћног особља ( домар/мајстор, 

запослени на одржавању хигијене у школи) утврђује у односу на грејну површину односно у 

зависности од величине и врсте школског простора и начина грејања,  те да би у складу с одредбама 

поменутог правилника основна школа изгубила право запошљавања одређеног броја помоћног особља 

јер није регулисан начин коришћења фискултурне сале, која се у ту сврху фактички користи дуги низ 

година. 

 На основу свега наведеног, а у циљу обезбеђивања остваривања права утврђених законом и 

остваривања другог законом утврђеног интереса у области образовања и физичке културе, Основној 

школи „Станко Крстин“, Радојево, ул. Карађорђева бр. 8,  даје се на коришћење просторија у објекту 

изграђеном на парцели бр. 1/2, уписаној у лист непокретности број 1512 к.о. Радојево, површине 200 

м2, у јавној својини Општине Нова Црња, на неодређено време, без накнаде. 
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